Čištění a ošetřování

Bodenglanz
Leštěnka na podlahu

Technické údaje

Způsob použití

Vlastnosti

Spotřeba

Prostředek pro ochranu a ošetřování veškerých
nasákavých plastových podlahových krytin
a podlah z kamene, neglazovaných dlaždic
a obkla-daček. Zanechává na ošetřené ploše
sametově lesklý ochranný film. Je vhodný pro
ošetření vnitřních i venkovních ploch.

Jednoznačné přednosti:
   nepropouští tuky a olej
   ochranný film má dlouhou trvanlivost

1 l na cca 20 m²

Skladovatelnost
Skladovat v prostředí, kde teplota neklesne pod
bod mrazu cca 4 roky.
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Pracovní postup

Balení

Podklad:
Podklad musí být suchý a čistý. Zbytky cementu odstraňte přípravkem Knauf Zementschleierentferner.

dóza 1 l

EAN 4006379017935

výrobní č. 00069248

Postup při použití:
Neředěný přípravek naneste stejnoměrně hadříkem nebo houbou. Po přibližně 40 minutách, kdy přípravek zaschne, získá
podlaha   lesk. V případě velmi   nasákavých podkladů doporučujeme nanést druhou vrstvu, kterou je však třeba roztírat
ve směru kolmém na původní směr nanášení. Životnost ochranného filmu činí cca 6 měsíců v závislosti na namáhání a tloušťce
vrstvy. Pro obnovení ochranného filmuje je vhodné přidat
do úklidového prostředku přípravek Knauf Bodenglanz zředěný
vodou v poměru 1:5.
Spotřeba cca 1 l na 20 m².
Doplňující informace:
Není vhodný pro leštěný kámen (např. mramor).
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Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě,
že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.
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Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být
dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez
dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

